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Resumo 

Cardoso. G.K.R.S. Alterações comportamentais e neuroquímicas em sistemas 

subcorticais subjacentes à expressão da tolerância condicionada ao contexto 

induzida pelo anestésico dissociativo cetamina. 2017. 112 f. Dissertação (mestrado). 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

2017. 

O anestésico cetamina, amplamente consumido por jovens frequentadores de “clubs” e 

“raves”, apresenta forte efeito dissociativo, sendo essa uma das razões para sua 

utilização. Apesar disso, pouco ainda se sabe sobre seus efeitos reforçadores assim como 

sobre o resultado da interrupção de seu consumo, após ingestão crônica. Ingerido 

continuamente, apresenta tolerância ao efeito sedativo. Com base em estudos pré-

clínicos e clínicos anteriores que descrevem a capacidade da cetamina para induzir o 

relaxamento e euforia, apesar do seu efeito sedativo bem conhecido, que a hipótese de 

que a tolerância de cetamina, mesmo em doses mais elevadas, vai emergir, e será notado 

efeito de reforço da droga. Este estudo procurou determinar se os efeitos sedativos da 

cetamina podem ser condicionados à sugestão ambiental, como outras drogas de abuso. 

Avaliamos os efeitos de doses escalonadas de administração crônica de cetamina na 

reatividade motora e emocional de ratos. E investigamos a existência de tolerância 

condicionada induzida pelo contexto em ratos previamente tratados. A análise dos 

efeitos de cetamina sobre o comportamento motor e emocional foi realizada com o uso 

de um campo aberto (Monitor de atividade eletrônico). Os animais receberam por 14 

dias uma única injeção diária de cetamina ou placebo em diferentes doses (10, 20, 40 e 

80 mg / kg). Para o protocolo de preferência condicionada ao lugar, os animais foram 

submetidos a um “baseline” de três sessões seguidas com livre acesso a uma caixa de 

dois contextos, e foram condicionados no contexto que apresentou menor tempo de 

permanência por 4 dias por 1 hora, recebendo uma injeção diária de placebo ou cetamina 

(10, 20, 40 e 80 mg/kg), o teste foi realizado após o tratamento com ausência de droga 

para avaliação de reforço/aversão da droga emparelhada as pistas contextuais. Para o 

protocolo de tolerância condicionada os animais foram submetidos, durante 4 dias, a 

dose de cetamina ou placebo (10 mg/kg, 1x dia) e posteriormente testados, foram 

utilizadas duas câmaras visuais e tatilmente diferenciadas, sendo A câmara de 

condicionamento e B a câmara de teste. A análise sobre as alterações promovidas pela 

droga na reatividade comportamental dos animais foi realizada com a utilização de um 

campo aberto (monitor de atividade eletrônico) em diferentes contextos, após a 

administração de uma overdose (80 m/kg). Portanto os grupos experimentais se 

dividiram em A x A ou A x B. As alterações induzidas pela administração da dose de 10 

mg/kg de cetamina nos sistemas serotoninérgico e dopaminérgico do córtex infra-

límbico (IL) e núcleo “accumbens shell” (NAcSh), regiões encefálicas envolvidas nos 

aspectos motivacionais do uso e abuso de drogas, foram avaliadas com a utilização das 

técnicas de microdiálise in vivo e cromatografia de alta pressão. Todos os experimentos 

foram conduzidos com a anuência do CEUA (FFCLRP–USP, protocolo 16.5.736.59.1). 

Para análise dos dados foi utilizada a ANOVA de um ou dois fatores seguida, quando 
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necessário, pelo teste de Tukey-HSD, com p estabelecido em <0,05. Os resultados 

indicam que semelhante a outras drogas de abuso, encontramos tolerância aumentada 

aos efeitos sedativos para cetamina induzidos por pistas contextuais. Além disso, o uso 

prolongado de cetamina aumenta o tempo gasto no centro do monitor de forma 

dependente da dose, uma medida bem conhecida de comportamento de baixa reatividade 

em roedores. Este aumento parece não ser devido aos efeitos sedativos da cetamina, uma 

vez que a imobilidade (tempo) diminuiu à medida que as doses aumentam nos grupos 

pré-tratados com cetamina. Além disso, a velocidade, a distância percorrida e a 

ambulação não diferem em relação ao grupo de placebo. Os resultados indicam também 

a existência de tolerância condicionada aos efeitos sedativos da cetamina sem prejuízo 

da resposta motora, assim como alterações significativas no tônus de dopamina e 

serotonina que se diferenciam se os animais são testados durante o efeito ou com 24 

horas de abstinência. Em conclusão, nosso estudo aponta os efeitos antiaversivos de 

doses mais elevadas de cetamina. Este efeito parece ser acompanhado de tolerância 

farmacológica aos efeitos sedativos da cetamina que pode ajudar a explicar o uso de 

doses mais elevadas deste medicamento para propósitos recreativos em seres humanos. 

E dessa forma, a cetamina partilha algumas características comuns com outras drogas de 

abuso, como a instalação de tolerância condicionada ao contexto e alterações 

neuroquímicas associadas (depressão acentuada nos níveis de DA e 5-HT no NAcSh) 

durante a exposição a um contexto previamente pareado com os efeitos da droga. 

Palavras-chave: Cetamina, Tolerância, Neuroquímica, Contexto, Condicionamento, 

Abstinência   
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Abstract 

Cardoso. G.K.R.S. Behavioral and neurochemical changes in subcortical systems 

underlying the context-dependent tolerance expression induced by the dissociative 

anesthetic ketamine. 2017. 112 f. Dissertation (master's degree). University of São 

Paulo, Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto, 2017. 

 

The anesthetic ketamine, widely consumed by young club and rave people in, 
has a strong dissociative effect, which is one reason for its use. Despite this, little 
is known about its reinforcing effects as well as the result of discontinuation of its 
consumption after chronic ingestion. Ingested continuously shows tolerance to 
the sedative effect. Based on previous preclinical and clinical studies that 
describe the ability of ketamine to induce relaxation and euphoria, despite its 
well-known sedative effect, that the hypothesis that ketamine tolerance, even at 
higher doses, will emerge,and it will be noted strengthening effect of the drug. 
This study aimed to determine whether the sedative effects of ketamine can be 
conditioned to environmental cues such as other drugs of abuse. We evaluated 
the effects of staggered doses of chronic ketamine administration on the motor 
and emotional reactivity of rats. We also investigated the existence of context-
induced conditioned tolerance in previously treated rats. The analysis of the 
effects of ketamine on motor and emotional behavior was performed with the use 
of an open field (e-activity monitor). The animals received a single daily injection 
of ketamine or placebo for 14 days at different doses (10, 20, 40 and 80 mg / kg). 
For the place-based preference protocol, the animals were submitted to a 
baseline of three consecutive sessions with free access to a box of two contexts, 
and were conditioned in the context that presented the shorter residence time for 
4 days for 1 hour, receiving a Daily injection of placebo or ketamine (10, 20, 40, 
and 80 mg / kg), the test was performed after drug-free treatment for drug-
boosted / aversion assessment paired with contextual clues. For the conditioned 
tolerance protocol the animals were submitted to a dose of ketamine or placebo 
(10 mg / kg, 1x day) for 4 days and then tested. Two visual and tactile 
differentiated chambers were used, the conditioning chamber and the test 
chamber. The analysis of the changes promoted by the drug in the behavioral 
reactivity of the animals was performed using an open field (electronic activity 
monitor) in different contexts, after the administration of an overdose (80 m / kg). 
Therefore the experimental groups were divided into A x A or A x B. The changes 
induced by administration of the 10 mg / kg ketamine dose in the infra-limbic (IL) 
and nucleus accumbens shell (NAcSh) serotonergic and dopaminergic systems, 
Encephalic regions involved in the motivational aspects of drug use and abuse 
were evaluated using in vivo microdialysis and high pressure chromatography 
techniques. All experiments were conducted with the consent of CEUA (FFCLRP-
USP, protocol 16.5.736.59.1). For data analysis, one or two-factor ANOVA was 
used, followed when necessary by the Tukey-HSD test, with p established at 
<0.05. The results indicate that similar to other drugs of abuse, we found an 
increased tolerance to contextual clue-induced sedative effects for ketamine. In 
addition, prolonged use of ketamine increases the time spent in the center of the 
monitor in a dose-dependent manner, a well-known measure of low reactivity 
behavior in rodents. This increase does not appear to be due to the sedative 
effects of ketamine, since immobility (time) has decreased as doses increase in 
the ketamine pretreated groups. In addition, the speed, distance traveled and 
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ambulation did not differ in relation to the placebo group. The results also indicate 
the existence of conditioned tolerance to the sedative effects of ketamine without 
impairment of the motor response, as well as significant alterations in the 
dopamine and serotonin tonus that differ if the animals are tested during the 
effect or with 24 hours of abstinence. In conclusion, our study points to the anti-
aversive effects of higher doses of ketamine. This effect appears to be 
accompanied by pharmacological tolerance to the sedative effects of ketamine 
which may help explain the use of higher doses of this drug for recreational 
purposes in humans. In this way, ketamine shares some common characteristics 
with other drugs of abuse, such as the installation of context-dependent tolerance 
and associated neurochemical changes (marked depression in AD and 5-HT 
levels in NAcSh) during exposure to a previously paired context With the effects 
of the drug. 
 

 

Key words: Ketamine, Tolerance, Neurochemistry, Context, Conditioning, 
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1. Cetamina 

Já desde os anos 1950 a indústria farmacêutica mundial procurava um agente 

anestésico “ideal” que, como tal, também apresentasse propriedades analgésicas. Como 

resultado, foram inicialmente desenvolvidas as substâncias CI-395 (cloridrato de N-1-

fenil-ciclohexil-piperidina [PCP], ou fenciclidina) e o CI-400 (cloridrato de N-etil-1-

fenil-ciclohexamina) (Johnstone, Evans, & Baigel, 1959, Maddox et al., 1965). Apesar 

da ausência de efeitos depressivos secundários sobre os sistemas respiratório e 

cardiovascular, estas substâncias, a fenciclidina, em particular, eram capazes de induzir 

efeitos similares à embriaguez em ratos, delírio em cães, estado cataléptico em pombos 

e anestesia em macacos (Domino and Luby, 2012). Embora demonstrasse ser um 

anestésico seguro e, portanto, confiável em humanos, a fenciclidina mostrou também 

induzir alucinações além de delírio intenso e prolongado; efeitos claramente 

indesejáveis e que a tornaram não qualificável para utilização clínica (Greifenstein et 

al., 1958; Johnstone et al., 1959; Domino and Luby, 2012). Entretanto, foram estes 

mesmo efeitos que levaram a sua utilização como droga recreativa, alcançando 

rapidamente entre os jovens um padrão de abuso. Por essa razão teve sua 

comercialização e produção proibida em 1978. 

Posteriormente, as pesquisas foram direcionadas à tentativa de sintetizar um 

análogo da fenciclidina que apresentasse o mesmo potencial anestésico, mas com 

menores efeitos psíquicos. Foi quando surgiu a cetamina, identificada inicialmente 

como CI-581 (Domino, 1980 a). Sendo um análogo estrutural da fenciclidina e 

apresentando um décimo de sua potência, a cetamina foi rapidamente selecionada para 

os testes com seres humanos, sendo administrada em 3 de agosto de 1964 sob a 

supervisão dos pesquisadores da Universidade de Michigan, os doutores Edward 
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Domino e Guenter Corssen. Os resultados mostraram que a cetamina poderia ser 

utilizada como anestésico seguro e eficaz em seres humanos. Posteriormente, estudos 

clínicos reafirmaram sua eficácia em pacientes de 6 semanas a 86 anos de idade 

(Corssen and Domino, 1966). Seus achados indicaram que a cetamina produzia 

profunda analgesia associada a um peculiar estado alterado de consciência, como 

limitada duração do efeito; que poderia ser prolongado por administração repetida. Em 

comparação com a fenciclidina, os efeitos colaterais mostraram-se também menos 

intensos e ausência de delírio severo (Corssen and Domino, 1966). Dessa forma, Ketalar 

(1970) tornou-se a primeira preparação de cetamina aprovada para uso humano.  

Hoje, a cetamina é o anestésico mais empregado na medicina veterinária e um 

dos mais utilizados na anestesia clínica, em grande parte devido a sua habilidade de 

manter a estabilidade dos sistemas respiratório e cardiovascular ao mesmo tempo em 

que induz sedação e analgesia eficazes. Além disso, pesquisas recentes apontam sua 

importância terapêutica no tratamento de depressão severa, no transtorno de estresse 

pós-traumático e no manejo da dor crônica (Costi, Van Dam, & Murrough, 2015; Kurdi, 

Theerth, & Deva, 2015). 

 

Figura 1. Fórmula estrutural da (R,S) cetamina. (Tyler, Yourish, Ionescu, & Haggarty, 2017). 

 

Apesar de desprovida dos potentes efeitos dislépticos da fenciclidina, a cetamina 

apresenta também a capacidade de alterar a consciência e induzir sintomas de psicose 

que se expressam como sintomas positivos e negativos, além de disfunção cognitiva, 
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características da esquizofrenia (Olney and Farber, 1995 b), o que levou a sua utilização 

como seu "modelo" farmacológico. Curiosamente, estes mesmos efeitos também 

contribuíram, assim como a fenciclidina no passado, para tornar a cetamina uma droga 

de abuso. Seu uso recreativo ('K', 'ket', 'Special K') aumentou mundialmente nos últimos 

anos aumentando a incidência de danos físicos e dependência (C. J. Morgan & Curran, 

2012). 

 

2. Cetamina: ação neurofarmacológica e abuso 

A ação neurofarmacológica da cetamina é bastante complexa. Seu principal foco 

é a neurotransmissão mediada por glutamato, o principal neurotransmissor excitatório 

no encéfalo de mamíferos, no qual atua como um antagonista não competitivo de um de 

seus três receptores, o receptor N-metil- D- aspartato (NMDA). Embora de forma 

menos intensa, a cetamina também influencia outros sistemas de neurotransmissores, 

dentre os quais, bloqueando os receptores muscarínicos de acetilcolina e 

potencializando os efeitos da inibição sináptica mediada pelo ácido gama-aminobutírico 

(GABA). Atua também na liberação de dopamina (Rabiner, 2007a) além de agir como 

um agonista fraco dos receptores opioides μ (Oye, Paulsen, & Maurset, 1992). Apesar 

disso, o antagonismo dos receptores NMDA é o principal responsável pelas 

propriedades específicas da cetamina (efeitos amnésicos e psicosensoriais, analgesia e 

neuroproteção).  

A biodisponibilidade de cetamina quando ingerida por via oral é de apenas 16%, 

devido ao acentuado metabolismo de primeira passagem, o que pode explicar o porquê 

desta droga não ser comumente utilizada como estímulo reforçador por esta via de 

administração. Por outro lado, a biodisponibilidade por via intramuscular, sublingual, 

aérea (por aspiração, a mais comum), ou endovenosa é francamente maior, alcançando 
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nesta última até 99% (Potter & Choudhury, 2014). Por sua capacidade de intensificar as 

experiências sensoriais (Dillon, Copeland, & Jansen, 2003), e também sexuais (Lim, 

2003), vem se tornando incrivelmente popular entre os jovens, sobretudo entre aqueles 

frequentadores de “Clubs” e “Raves”, já desde os anos 80 (Arditti et al., 2002). Este 

quadro se agrava levando em consideração que boa parte dos indivíduos que fazem uso 

de cetamina são poliusuários (Lankenau & Sanders, 2007, Lankenau et al., 2007). Foi 

demonstrado que, em roedores, doses subanestésicas de cetamina produzem um amplo 

espectro de efeitos que incluem perturbações sensório-motoras (Mansbach & Geyer, 

1991), déficits de memória (Imre, Fokkema, Den Boer, & Ter Horst, 2006, Kos et al., 

2006), hipermotilidade (Carlsson, 1993), estereotipia e ataxia (Tricklebank, Singh, Oles, 

Preston, & Iversen, 1989). Em seres humanos, a cetamina acentua o estado psicótico de 

pacientes esquizofrênicos (Lahti, Koffel, LaPorte, & Tamminga, 1995), sendo utilizada 

rotineiramente como um modelo clínico e animal de esquizofrenia (Geyer, 1998). Sua 

ação intensificadora sobre a neurotransmissão dopaminérgica (Rabiner, 2007b) parece 

estar subjacente a sua capacidade de induzir abuso. Quando utilizada em doses 

anestésicas, alucinações, sonhos vívidos, erros de percepção, e distorções do tempo, 

espaço e imagem corporal são os sintomas emergentes (Morgan, Curran, 2012).  

A tolerância aos efeitos sedativos da cetamina já é conhecida (Tobias, 2000). 

Seu uso continuado produz uma série de efeitos físicos e psicológicos, dentre os quais a 

cistite ulcerativa (Shahani, Streutker, Dickson, & Stewart, 2007), dor abdominal 

(Muetzelfeldt et al., 2008), depressão (Morgan, Muetzelfeldt, & Curran, 2010) e psicose 

(Krystal et al., 1994), além de danos cognitivos (Morgan & Curran, 2006) e alterações 

neurológicas (Liao et al., 2011). Apesar disso, poucos estudos pré-clínicos foram 

conduzidos para tentar detectar potenciais efeitos físicos, psicofisiológicos e 

comportamentais decorrentes de sua abstinência após exposição crônica. Pouco se sabe 
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também sobre o impacto de seu uso repetido sobre as estruturas encefálicas e seu 

funcionamento.  

 São precisamente os efeitos psicodislépticos, que limitam sua utilização clínica, 

que tornam a cetamina o tipo de droga extremamente atraente para os usuários que a 

utilizam de forma recreativa (Morgan et al., 2012). Estes efeitos se assemelham àqueles 

observados durante surtos de psicose aguda e tendem a ocorrer em conjunto com os 

efeitos dissociativos, psicodélicos, anestésicos e cognitivos (Krystal et al., 1994); muito 

embora não existam evidências que apontem uma ligação entre o consumo de cetamina 

e o diagnóstico de transtornos psiquiátricos (Morgan et al., 2012). Estes efeitos podem 

aparecer também como consequência de sua abstinência (Poole & Brabbins, 1996), 

embora os aspectos neurobiológicos implicados nesse processo sejam bem pouco 

conhecidos; sabe-se, entretanto que, para este caso, o receptor NMDA cumpre papel 

preponderante. Este receptor tem papel fundamental no fenômeno da plasticidade 

sináptica, a qual subjaz os processos de aprendizagem e memória (Morris, 2013). A 

ação da cetamina sobre estes processos está vinculada ao tempo de exposição à droga. 

Por exemplo, em seres humanos, foram detectados prejuízos na memória episódica e de 

trabalho consequentes a uma única dose de cetamina. Estes efeitos parecem, no entanto, 

se apresentar de forma perene em usuários crônicos (Morgan et al., 2012), muito 

embora haja uma completa falta de estudos básicos que corroborem tais suposições.  

 

3. Cetamina: ação neurobiológica e abuso  

No campo neurobiológico, tem sido sugerido que aos efeitos da cetamina 

resultem de um desajuste promovido por sua ingestão crônica em mecanismos neurais 

de áreas corticais, particularmente os mecanismos dopaminérgicos (DA) e 
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glutamatérgicos (GLU). Por exemplo, em seres humanos, uma das áreas cerebrais 

afetadas pelo uso de cetamina é o córtex pré-frontal medial (CPFM), particularmente 

suas regiões central e ventromedial (Holcomb, Lahti, Medoff, Weiler, & Tamminga, 

2001). Seus efeitos dissociativos se correlacionam significativamente com uma redução 

acentuada na atividade cortical ventromedial mediada por GLU (Deakin et al., 2008). 

As eferências oriundas dessas regiões exercem uma ação regulatória do tipo top-down 

sobre diversas regiões subcorticais, dentre as quais se destacam o hipocampo, o 

complexo amigdaloide e o núcleo accumbens, seja através de sua ação diretamente em 

projeções GLU e/ou indiretamente, através da modulação de aferências DA para essas 

regiões (Floresco, Zhang, & Enomoto, 2009). Essa ação pode ser, em primeira 

instância, a responsável por alguns dos efeitos cognitivos e reforçadores da cetamina, já 

que diversas evidências sugerem que o CPFM é uma região crítica na mediação dos 

efeitos de antagonistas de receptores NMDA (Homayoun & Moghaddam, 2007). Como 

exemplo, o núcleo accumbens, área encefálica cuja ativação está vinculada aos efeitos 

reforçadores das drogas de abuso (Carlezon Jr. & Thomas, 2009), e que constitui a 

maior parte do estriado ventral, recebe projeções GLU diretamente do CPFM, além do 

hipocampo, do núcleo basolateral do complexo amigdaloide, e densas projeções da área 

tegmental ventral (Sesack & Pickel, 1990, D. S. Zahm & Brog, 1992).  

 

3.1. Córtex pré-frontal medial (CPFm) 

Em ratos de laboratório, o CPFM é tipicamente referido como o conjunto de 

estruturas que se localizam ao longo da parede medial do CPF (Dalley, Cardinal, & 

Robbins, 2004); (Groenewegen, Wright, & Uylings, 1997, Heidbreder & Groenewegen, 

2003, Kesner & Churchwell, 2011).  Essas estruturas são frequentemente agrupadas em 
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uma sub-região dorsal, que inclui córtex précentral (PrC) e a parte anterior do giro do 

cingulo (ACC) e uma sub-região ventral, que inclui os cortices pré - limbico (PL), infra-

límbico (IL) e ventral orbital (VO). Apesar de sua localização lateral, os córtices 

orbitofrontal (DLO) interno e dorsal (DLO) são frequentemente incluídos como 

estruturas mPFC, dada a sua interconectividade tanto com PL quanto com IL (Kesner & 

Churchwell, 2011, Vertes, 2004). 

O CPFM agrega uma série de estruturas cerebrais intimamente associadas à 

regulação de processos cognitivos, emocionais e motivacionais de alta 

complexidade. Entre essas funções, incluem-se aquelas relacionadas ao controle do 

comportamento: atenção, inibição da resposta, planejamento e tomada de decisão 

(Balleine & Dickinson, 1998, Dalley et al., 2004, Euston, Gruber, & McNaughton, 

2012, E. K. Miller & Cohen, 2001). O CPFM é um elemento-chave do sistema límbico 

mesocortical envolvido no controle dos efeitos motivacionais das drogas de 

abuso (Kalivas, 2008, Kalivas, 2009). Esta região recebe fibras aferentes 

dopaminérgicas provenientes do grupo A10 dentro da área tegmental ventral (Swanson, 

1982), bem como de várias outras regiões límbicas e sensoriais, incluindo o complexo 

amigdaloide e hipocampo (Hoover & Vertes, 2007). Juntas, essas projeções permitem 

que o CPFM avalie a relevância e o significado motivacional de estímulos e contextos 

associados à droga (Kalivas, 2009). A perturbação de seu funcionamento pode então 

prejudicar o controle executivo do comportamento motivado que está subjacente à 

busca e consumo de drogas de abuso, estando aí incluída, possivelmente, a cetamina. De 

particular importância para este trabalho são as alterações induzidas pela administração 

de cetamina nos circuitos neurais do córtex infralímbico e núcleo accumbens shell 

(NAcSh). Foi demonstrada a existência de uma conexão seletiva entre o NAcSh e o IL, 

e também com a ATV mesencefálica, a mais importante fonte de inervação 
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dopaminérgica para as áreas estriatais (Thompson & Swanson, 2010). Vale ressaltar que 

tanto o IL quanto o PrL apresentam conexões excitatórias glutamatérgicas para o 

NAcSh e NAcC, respectivamente. Estas conexões têm recebido ultimamente atenção 

substancial devido ao seu envolvimento na modulação dos efeitos reforçadores e 

aversivos relacionados ao abuso de drogas (Moorman, James, McGlinchey, & Aston-

Jones, 2015; Peters, Kalivas, & Quirk, 2010; Richard & Berridge, 2013). 

 

3.1.1. Cortéx infralimbico (IL) 

A ativação do IL parece estar envolvida na supressão de comportamentos 

relacionados à busca e consumo de drogas (Peters, LaLumiere, & Kalivas, 2008). Por 

outro lado, lesões desta região facilitam tanto a recuperação quanto o reestabelecimento 

da resposta de preferência à droga num paradigma de condicionamento Pavloviano 

(Rhodes & Killcross, 2007; Sarah E. V. Rhodes & Killcross, 2004). 

 

Figura 2. Representação anatômica das sub-regiões PrL (Prelimbic) e IL (Infralimbic) do CMPF do rato 

e áreas equivalentes no encéfalo humano. Extraído de Gass & Chandler (2013). 

 

 

De fato, a despeito de alguns estudos demonstrarem o não envolvimento do IL 

na busca e consumo de drogas (Capriles, Rodaros, Sorge, & Stewart, 2003; Fuchs et al., 

2005; McFarland & Kalivas, 2001; Pierce, Reeder, Hicks, Morgan, & Kalivas, 1998, 
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Pierce et al., 1998), outros achados sugerem que o IL tem um papel ativo na supressão 

destes comportamentos. Como exemplo, a inativação do IL leva a um aumento na 

frequência da resposta operante mantida pela autoadministração de cocaína (Peters, 

LaLumiere, et al., 2008), além de facilitar a recuperação espontânea desta resposta após 

28 dias de abstinência (Peters, Vallone, Laurendi, & Kalivas, 2008). Importante para 

este trabalho, a administração do modulador alostérico de receptores AMPA de 

glutamato 2-[2,6-Difluoro-4-[[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl]thio]phenoxy]acetamide 

(PEPA) prejudica a expressão do comportamento de busca e consumo de cocaína 

sinalizada por uma pista contextual  (LaLumiere, Smith, & Kalivas, 2012).  

 

3.1.2. Núcleo “accumbens” 

Em termos farmacológicos, o núcleo “accumbens” (NAc) é geralmente 

caracterizado por apresentar intensas aferências dopaminérgicas mesencefálicas que a 

ele se direcionam, particularmente da área tegmental ventral (ATV) no mesencéfalo 

(Ferreira, Del-Fava, Hasue, & Shammah-Lagnado, 2008; Swanson, 1982). Recebe 

também aferências glutamatérgicas maciças de estruturas límbicas como o córtex pré-

frontal (ou pré-comissural) (Berendse, Graaf, & Groenewegen, 1992; Brog, 

Salyapongse, Deutch, & Zahm, 1993), a amígdala (Wright & Groenewegen, 1996), e o 

hipocampo (Brog et al., 1993).  Por sua vez, desta região saem projeções que se 

direcionam a núcleos que organizam o comportamento motor, principalmente o pálido 

ventral e o núcleo subtalâmico (Nauta, Smith, Faull, & Domesick, 1978). Dada esta 

configuração, os neurônios dessa região estão em uma posição privilegiada para 

coordenar a aprendizagem associativa incluindo aquela relacionada aos efeitos 

reforçadores das drogas de abuso.  
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O NAc é composto de duas importantes sub-regiões denominadas áreas core 

(NAcC) e shell (NAcSh) (Ikemoto, 2007). Além de se diferenciarem em suas 

características histoquímicas (Daniel S. Zahm, 2000), estas subregiões se diferem 

também em termos de suas projeções aferentes e eferentes (Brog et al., 1993). O NAcC 

recebe a maioria de suas aferências dos córtices PrL e agranular insular dorsal. O 

NAcSh, por sua vez, recebe em sua maioria as projeções oriundas dos córtices in IL e 

agranular insular ventral (Berendse et al., 1992; Brog et al., 1993, 1993; Wright & 

Groenewegen, 1996). De importância para nosso estudo estão as ligações entre o IL e o 

NAcSh já que, apesar de ter sido demonstrado que a inibição desta ligação mostrou-se 

impotente para reduzir a restauração da motivação para a autoadministração de cocaína 

(McFarland & Kalivas, 2001), mostrou-se, entretanto, eficaz em inibir a mesma 

resposta, desta feita evocada por pistas contextuais (Rocha & Kalivas, 2010). Estas 

diferenças sugerem que estas sub-regiões estão diferentemente relacionadas ao controle 

do comportamento motivado. 

 

3.1.3. As relações entre o IL e NAcSh 

Como dito anteriormente, Peters et al. (2008) examinaram a função das 

projeções do IL que se direcionavam para o NAcSh durante a expressão da extinção da 

resposta operante de busca a cocaína. Eles demonstraram que a inativação reversível de 

qualquer uma das regiões restaurava esta resposta previamente extinta. Isto implica na 

importância do IL no controle basal da resposta de extinção, fato amparado pelas já bem 

documentadas projeções neuroanatômica do IL para o NAcSh (Berendse et al., 1992). 

Isto sugere que estas projeções são recrutadas durante a expressão da resposta de 

extinção. Além do mais, na medida em que estas projeções são na sua grande maioria 
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glutamatérgicas elas se adequam a ideia de plasticidade glutamatérgica no NAcSh como 

consequência do treino de extinção (Sutton et al., 2003). Por outro lado, em outro 

estudo utilizando a técnica de marcação imuno-histoquímica, foi demonstrada a 

ativação do BLA durante a expressão da extinção (Hamlin, Clemens, Choi, & McNally, 

2009). Isto sugere que as projeções do BLA para o NACsH podem contribuir para o 

controle da resposta de extinção, projeções já são conhecidas por serem recrutadas 

durante a recuperação da resposta operante induzida pelo contexto.  

3.1.4. As eferências do NAcSh 

As projeções que partem do NAcSh são primariamente GABAérgicas.  (Sano & 

Yokoi, 2007), e apresentam a função de inibir os neurônios localizados no hipotálamo 

lateral (HL). A inibição do NAcSh, portanto, leva a redução da inibição mediada por 

GABA no HL. De fato, a reversão da inibição do NAcSh leva a um aumento da resposta 

neural no HL, sendo esta uma condição crítica para a expressão da extinção da resposta 

de busca e consumo de álcool etílico (Millan, Furlong, & McNally, 2010). O NAcSh 

pode também exercer seu controle sobre a resposta de extinção via projeções inibitórias 

para o globo pálido ventral (Lu, Behnam Ghasemzadeh, & Kalivas, 1997), projeções 

estas importantes na mediação da reinstalação do comportamento de busca e consumo 

de drogas (McFarland & Kalivas, 2001).  
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Figura 3. O esquema apresentado acima descreve as principais áreas relacionadas aos efeitos 

tanto reforçadores quanto aversivos das drogas de abuso. Em nosso trabalho, atenção especial 

foi dada ao circuito pré-frontal córtex (medial), cuja influência sobre o controle executivo do 

comportamento motivado é conhecida. A figura também mostra que o NAcSh (Acb shell) 

recebe aferências de estruturas que notadamente regulam a aprendizagem associativa 

relacionada ao contexto (complexo amigdaloide basolateral (BLA) e hipocampo) (VTA: área 

tegmental ventral; SNc: substância negra parte compacta; VGP e DGP: pálido ventral e dorsal, 

respectivamente; DA: dopamina; NE: noradrenalina; CRF: fator liberador de corticotrofina; 

CeA: núcleo central da amígdala; BNST: núcleo do leito da estria terminal; “Brainstem”: tronco 

encefálico. Extraído de Tang et al. (2015). 

 

 

3.2. Justificativa 

Assim como a maioria das drogas de abuso, a cetamina apresenta a capacidade 

de alterar os sistemas de catecolaminas, particularmente acentuando a neurotransmissão 

DA (Vollenweider, Vontobel, Oye, Hell, & Leenders, 2000), seja através da 

mobilização dos estoques de DA e/ou pelo bloqueio de sua receptação (Hancock & 

Stamford, 1999). Esta pode ser então a razão de suas propriedades euforizantes, 

psicomiméticas e aditivas. Estes efeitos sofrem rápida tolerância no córtex pré-frontal 

após administrações repetidas enquanto que o metabolismo serotoninérgico mostra-se 

sensibilizado (Lindefors, Barati, & O’Connor, 1997). Em qualquer caso, a gama de seus 

efeitos psicofisiológicos parece ser fortemente controlada pelo contexto, de tal forma 

que sua ingestão voluntária é facilitada em contextos pouco familiares, mas reduzida em 
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contextos aos quais os indivíduos já estão habituados. Cumpre notar também que, para 

as doses de cetamina utilizadas com propósito recreativo, os efeitos fisiológicos, 

comportamentais e subjetivos subjacentes se assemelham àqueles produzidos por 

estimulantes do sistema nervoso central (taquicardia, aumento da pressão arterial, 

hiperexcitabilidade, agitação, etc). Isto poderia corroborar a suposição acima de que 

alguns dos efeitos da cetamina, assim como o de outros estimulantes como a cocaína e a 

anfetamina (Caprioli, Paolone, et al., 2007, Caprioli, Celentano, Testa, Lucantonio, & 

Badiani, 2007), seriam mais bem experienciados em contextos para os quais o indivíduo 

tem pouca intimidade (non-home environment), fato demonstrado em um recente 

experimento (De Luca & Badiani, 2011).  

A influência do contexto no qual uma droga é ingerida, e sua capacidade de se 

somar aos seus efeitos farmacológicos são conhecidos já há algum tempo (Siegel, 1975ª, 

Siegel, Hinson, Krank, & McCully, 1982a). Desde então, sabe-se que o ambiente tem 

papel importante na modulação da resposta individual às drogas de abuso em geral, 

particularmente levando em consideração que pistas contextuais associadas à droga 

podem induzir sua busca e consumo, seja por eliciar a fissura no indivíduo ou por nele 

induzir sintomas de abstinência, mesmo após interrupção prolongada no consumo 

(Childress, McLellan, & O’Brien, 1986, Childress, McLellan, & O’Brien, 1984). Da 

mesma forma, experiências adversas, abuso sexual, estresse ocupacional e outras formas 

de estresse físico ou emocional podem, além de facilitar o abuso de drogas, também 

desencadear o desejo por sua busca e consumo, mesmo após um período prolongado de 

abstinência (Childress et al., 1986, Childress et al., 1984). As alterações farmacológicas 

implicadas neste processo são muito pouco conhecidas. Sabe-se, entretanto, que assim 

como a quase totalidade das drogas de abuso (Di Chiara, 1987), a cetamina apresenta a 

característica de acentuar os níveis de DA no NAc (Hancock & Stamford, 1999). 
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3.3. Hipótese do trabalho 

Tomando como base os relatos que descrevem a capacidade da cetamina de 

produzir intensos efeitos euforizantes, cognitivos e dissociativos é esperado que a droga 

apresente a capacidade de induzir preferência condicionada, possivelmente de forma 

dose-dependente.  Seus efeitos sedativos, entretanto, sofrem tolerância farmacológica, 

como já demonstrado em alguns relatos clínicos. Estas características reforçadoras da 

cetamina estarão diretamente relacionadas a sua ação farmacológica sobre diversos 

sistemas neurais, além do glutamatérgico, para o qual a cetamina é um antagonista não 

competitivo de receptores NMDA, como os sistemas neurais DA e serotoninérgico do 

IL e NAcSh, áreas encefálicas relacionadas à extinção e manutenção do comportamento 

motivado, como já visto.  
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2. Objetivo geral 

Investigar a influência dos efeitos de doses escalonadas de cetamina sobre a 

resposta locomotora e preferência condicionada ao contexto, assim como a possível 

tolerância comportamental e farmacológica induzida pelo tratamento. As alterações 

farmacológicas subjacentes à expressão da tolerância ao contexto foram avaliadas 

através do registro dos níveis extracelulares e metabólitos de serotonina (5-HT) e 

dopamina (DA) de duas regiões encefálicas funcionalmente envolvidas na expressão 

dos aspectos reforçadores e motivacionais das drogas de abuso, assim como dos efeitos 

negativos consequentes a interrupção de seu uso, a saber: o córtex infralímbico (IL) e 

área shell do núcleo accumbens (AcbSh).  

 

2.1. Objetivos específicos  

 - Análise dos efeitos do tratamento crônico com cetamina sobre o 

comportamento de ratos testados em um monitor de atividade (teste do Campo Aberto). 

- Análise dos efeitos do tratamento crônico com cetamina em ratos testados num 

procedimento de preferência condicionada ao lugar. 

 - Análise dos efeitos do tratamento crônico com cetamina como forma de 

indução do fenômeno da tolerância condicionada ao contexto em ratos testados num 

procedimento de preferência condicionada ao lugar. 

 - Análise das alterações farmacológicas subjacentes a expressão do fenômeno da 

tolerância condicionada ao contexto de ratos testados num procedimento de preferência 

condicionada ao lugar avaliada através do registro dos níveis extracelulares e 

metabólitos de serotonina (5-HT) e dopamina (DA) do IL e NAcSh. 
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3.1 Animais 

 Foram utilizados 194 ratos Wistar de 6 semanas com ± 220 g (valores 

estipulados de peso/idade segundo Umeoka et. al, 2011) provenientes do Biotério 

Central da Universidade de São Paulo, “campus” de Ribeirão Preto. Em função da 

natureza dos tratamentos, os animais que foram destinados aos seguintes 

procedimentos: de preferência condicionada ao lugar (CPP), monitor de atividade 

eletrônico (IR), tolerância condicionada ao lugar e ao estudo neuroquímico ficaram 

alojados em grupo de quatro, em caixas de polipropileno de 35 x 19 x 25cm. Quando 

necessário, os animais ficaram separados por divisórias internas de malha de aço, com 

orifícios de 1x1 cm2, que permitiram a interação dos animais mas impossibilitaram seu 

contato direto o que, frequentemente, resulta em danos nos implantes cirúrgicos. A 

essas caixas foi adicionada raspas de madeira e permitido aos animais acesso livre a 

água e à ração, dentro de uma estante ventilada com controle de temperatura (23 ± 1º 

C), exaustão, luminosidade e umidade, em um ciclo claro-escuro de 12 horas, com as 

luzes acesas às 7 horas da manhã. 

 

3.2.  Ética experimental 

 Os experimentos foram realizados de acordo com as recomendações do Manual 

de Utilização de Animais da FIOCRUZ (http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/comissoes_ 

camarastecnicas/Manual_procedimentos.pdf), e do U. S. National Institutes of Health 

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (National Academic Press, 

Washington D.C. 8ª. Ed. 2011). Todo o cuidado foi tomado para reduzir ao mínimo o 

número de animais utilizados, assim como seu sofrimento, sem comprometer, no 

entanto, a viabilidade dos dados coletados. Este trabalho foi submetido à Comissão de 
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Ética no Uso de Animais (CEUA) da USP – “campus” Ribeirão Preto e aprovado para 

realização, conforme processo CEAU/USP-RP nº 16.5.736.59.1 (Anexo I). 

 

3.3.  Drogas e doses 

  Foi utilizado o antagonista não competitivo de receptores de glutamato 

do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) cetamina (cloridrato de cetamina a 10%, 

Cetamin, SP - Brasil), nas doses de 10, 20, 40 e 80 mg/kg. O cloreto de sódio (0,9%) foi 

utilizado como placebo.  

 

3.4.      Procedimentos experimentais 

3.4.1 Teste de atividade motora e reatividade emocional - monitor de 

atividade eletrônico – campo aberto (IR) 

O teste do campo aberto, ou monitor de atividades (50 x 50 x 50 cm) foi 

realizado em uma arena quadrada. Nas laterais do modelo foram instalados dois 

sistemas de LEDs infravermelhos (emissor-receptor), o que permitiu monitorar 

eletronicamente a atividade locomotora do animal, com base na perturbação dos 

sensores como resultado do movimento do animal (Figura 5). Os movimentos foram 

monitorados nos eixos x, y, e z, ou seja, altura, largura e profundidade sendo, a partir de 

aí, possível para o “software” e com iluminação de uma lâmpada de 60 W (iminência de 

60 Lux) reconhecer os movimentos do animal (circulares, horário e anti-horário), bem 

como caminhadas, com a possibilidade de ser medido o espaço percorrido e o tempo. 

No monitor de atividade eletrônico (IR), os movimentos dos animais são detectados por 

48 pares de sensores de infravermelhos distribuídos ao longo das paredes e registrado 

através de um software.  
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Este teste foi desenvolvido por Hall (1937), sugerindo que a defecação é a 

atividade neurovegetativa do animal, exposto ao campo aberto como indicadora de seu 

estado emocional. Alta defecação e baixa atividade locomotora indicariam a ansiedade 

do animal. Pode-se também utilizar a atividade locomotora do animal no centro do 

campo aberto como medida mais seletiva de ansiedade, enquanto a atividade 

locomotora na periferia do aparato como um indicador da atividade locomotora do 

animal. O efeito de drogas ansiolíticas tem sido amplamente demonstrado nesse modelo 

(Prut & Belzung, 2003). 

 

Figura 5. Monitor de atividade eletrônico (esquerda), e representação do teste (direita). 

Aparelho utilizado para a realização dos testes de avaliação da reatividade emocional e a 

atividade motora dos ratos com aplicação de droga/placebo e nos testes de abstinência. 

 

Para realizar essa tarefa, foram utilizados 70 ratos Wistar. Após a chegada, e 

habituação as condições do biotério por 3 dias, os experimentos foram iniciados. Os 

animais foram pesados e submetidos a 14 dias de uma única injeção diária de cetamina 

em doses diferentes (10, 20 e 40 e 80 mg / kg).  Foram utilizados grupos independentes 

de animais. Os dados registrados foram divididos nos seus aspectos emocionais (tempo 

gasto ao longo da periferia (paredes) e no centro do monitor, ou motoras (velocidade, 

distância percorrida, ambulação, saltos, elevação, imobilidade).  O teste foi dividido em 

4 blocos de 5 minutos cada, totalizando 20 minutos no total. Os testes foram realizados 

10 minutos após uma injeção subcutânea de cetamina ou placebo, ao longo dos 14 dias 
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de tratamento, com os registros sendo realizados no 1º, 3º, 5º, 7º, 9ª, 11º e 14º dias, 

seguido então de 3 sessões pós abstinência (24, 72, e 144 horas). 

Dessa forma ficaram estabelecidos os seguintes grupos experimentais (40 

animais no total, com n= 8 animais por grupo): Salina, Cetamina na dose de 10 mg/kg, 

Cetamina na dose de 20 mg/kg, Cetamina na dose de 40 mg/kg e Cetamina na dose de 

80 mg/kg e (30 animais no total, com n= 6 animais por grupo): Salina, Cetamina 10 

mg/kg, Cetamina na dose de 20 mg/kg, Cetamina na dose de 40 mg/kg e Cetamina na 

dose de 80 mg/kg, para os testes de abstinência da droga.  

 

Figura 6. Esquema do protocolo do Teste de atividade motora e reatividade emocional - 

monitor de atividade eletrônico (IR). O tratamento com cetamina/salina por quatorze dias com 

testes no 1º, 3º, 5º, 7º, 9ª, 11º e 14º dia no monitor eletrônico 10 minutos após aplicação da 

cetamina/placebo. No período de abstinência foi realizado teste com 24 horas, 72 horas e 6 dias 

no monitor de atividade eletrônico.   

 

3.4.2 Teste de preferência condicionado ao lugar (CPP) 

 Neste experimento, quisemos determinar em quais dosagens, a administração 

crônica de cetamina induz preferência condicionada ao lugar. O modelo de preferência 

condicionada ao lugar é um modelo experimental bastante utilizado na investigação das 

propriedades reforçadoras das drogas em geral (Tzschentke, 1998). É amplamente 

utilizado sobretudo para medir o efeito reforçador de algumas drogas sendo também 

utilizado para verificar suas propriedades aversivas. A utilização deste procedimento 

permite também avaliar os correlatos eletrofisiológicos subjacentes à preferência a um 
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ambiente específico ou durante a exposição do animal a pistas contextuais previamente 

associadas com os efeitos da droga. Este aparato experimental é composto por uma 

câmara retangular de acrílico (56, x 35 x 40 cm), dividida em dois compartimentos. Os 

compartimentos se diferem tátil e visualmente, da seguinte forma: compartimento A 

composto de paredes com faixas pretas e brancas verticais de 5 cm intercaladas e 

assoalho feito de uma chapa de aço inoxidável perfurados com quadrados de 1 cm de 

lado. O compartimento B apresenta paredes com círculos brancos e pretos e chão 

composto de barras de aço inoxidável de 5 mm espaçadas em 1 cm entre elas. Na parede 

de fundo de cada ambiente foi instalada uma lâmpada 60 W (luz branca, iminência de 

60 Lux), que servira como estimulo condicionado, quando assim o procedimento exigir 

(Figura 7). Uma câmera filmadora localizada acima do caixa, ligada a um dispositivo de 

gravação, filmou o comportamento dos animais, sendo os registros analisados 

posteriormente. A preferência basal (BS) foi tomada de forma que foram realizadas três 

sessões de linha de base e o tempo gasto em cada compartimento durante as sessões foi 

calculado pela média das três sessões. As sessões de condicionamento foram realizadas 

no compartimento menos preferido pelo animal (Brenhouse & Andersen, 2008, 

McCorvy, Harland, Maglathlin, & Nichols, 2011). O procedimento de testar o animal 

durante os efeitos da cetamina foi adotado na tentativa de controlar o fenômeno da 

aprendizagem dependente de estado, que emerge quando o animal é condicionado a 

partir da interação entre estímulos exteroceptivos e interoceptivos, mas testados apenas 

na presença do primeiro (estimulação presente no ambiente). A possível alteração 

induzida pelo tratamento na motricidade dos animais foi analisada observando o número 

de cruzamentos total durante a sessão teste 1.  
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Figura 7. Caixa de condicionamento de dois compartimentos (esquerda). Utilizada para induzir 

a preferência condicionada ao lugar através de dois contextos distintos. A imagem (direita) é a 

representação do animal em condicionamento com droga/placebo no contexto mais evitado pelo 

animal durante a tomada dos registros basais. 

  

 A atividade dos animais durante as sessões foi monitorada através de 2 mini 

câmeras localizadas 30 cm acima e no meio de cada um dos compartimentos. Estas 

foram ligadas a um sistema de gravação para registros das sessões.  

 

Figura 8. Esquema do procedimento experimental de Preferência condicionado ao lugar. A: 

Registro basal: realizado por três dias consecutivos, através da média foi definido o 

compartimento mais evitado (menos preferido). B: condicionamento com injeção subcutânea de 

cetamina/salina durante quatro dias consecutivos no compartimento mais evitado. C: teste 

realizado 24 horas após o último condicionamento com ausência de aplicação de droga/placebo, 

e com os animais com livre acesso à ambos compartimentos. 
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 Durante o registro da preferência basal dos animais, foi registrado o tempo em 

que cada animal permaneceu em cada um dos dois compartimentos (A e B), numa 

sessão de 10 minutos, de cada uma das 3 sessões, intercaladas pelo período de 24 horas 

(Figura 8). Tomada a média geral, foi registrado para cada animal a preferência por um 

dos compartimentos (maior tempo de exposição), assim como o número de entradas em 

cada compartimento. Para avaliação dos supostos efeitos reforçadores da cetamina, os 

animais foram condicionados sempre no contexto menos preferido (mais evitado) como 

observado nas sessões basais. A sessão teste foi realizada 24 horas após a última sessão 

de condicionamento. A possível alteração induzida pelo tratamento na motricidade dos 

animais foi analisada observando o número de cruzamentos total durante a sessão teste. 

 Para realizar essa tarefa, foram utilizados 60 ratos Wistar, pesando ± 220 g. Os 

animais foram habituados por 3 dias às condições do biotério. Ao final deste tempo, e 

por três dias consecutivos, foram iniciados os registros de linha de base. Finalizado isto, 

foram iniciadas as sessões de condicionamento de quatro dias com a utilização da 

administração subcutânea (sc.) de placebo ou cetamina nas doses de 10, 20, 40 e 80 

mg/kg. Foram utilizados grupos independentes de animais. Dessa forma, foram 

estabelecidos 5 grupos experimentais (n=12 por grupo), como segue: Salina, Cetamina 

na dose de 10 mg/kg, Cetamina na dose de 20 mg/kg, Cetamina na dose 40 mg/kg e 

Cetamina na dose 80 mg/kg. 

 

 3.4.3. Tolerância condicionada ao contexto 

 O modelo baseia-se no fenômeno do condicionamento clássico, ou Pavloviano, e 

prediz que a tolerância aos efeitos farmacológicos de uma mesma dosagem de uma 

droga psicoativa se desenvolve em contextos nos quais ela é usualmente ingerida. Dito 

de outra forma, toda e qualquer pista contextual presente no momento do reforço se 
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soma ao efeito da droga levando à tolerância a estes mesmos efeitos. As respostas 

farmacológicas condicionadas reveladas desta maneira são, com frequência, opostas aos 

efeitos iniciais, ou agudos. Tais respostas antecipadas atenuam os efeitos da droga e 

contribuem para a tolerância. Consequentemente, os sinais ambientais de iminente 

estimulação farmacológica são importantes porque permitem que o organismo emita 

respostas condicionadas compensatórias em antecipação aos efeitos incondicionados. 

Com base neste modelo, deve ocorrer uma falha de tolerância se a droga for 

administrada em um ambiente que, no passado, não foi associado aos seus efeitos 

(Siegel, Hinson, Krank, & McCully, 1982b, Siegel, 1975b). 

  Os experimentos foram realizados com a utilização do teste do campo aberto, 

conforme descrito no experimento 1. Entretanto, para a constituição de 2 contextos 

diferenciados (A e B), um quadrado de acrílico com paredes listradas que se ajustou 

exatamente as medidas internas do campo aberto, foi inserido e nomeado contexto B 

(Figura 9, direita), sendo o campo aberto em si considerado como o contexto A (Figura 

9, esquerda).  

 

Figura 9. Monitor de atividade eletrônico (esquerda). Aparelho utilizado para a realização do 

condicionamento (Contexto A), aplicação de droga/placebo e no teste de Overdose (Contexto 

A). A imagem (direita) é a caixa de acrílico utilizada para os testes de Overdose (Contexto B). 

 

 Para realizar essa tarefa, foram utilizados 40 ratos Wistar. Após a chegada, e 

habituação as condições do biotério por 3 dias, os experimentos foram iniciados.  
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Figura 10. Esquema do procedimento experimental da tolerância condicionada ao contexto. 1: 

Condicionamento no contexto A por 4 dias com injeção de cetamina (10 mg/kg). 2: Teste com 

overdose de cetamina (80 mg/kg) nos contextos A ou B.  

 

 Durante os tratamentos, durante 4 dias cada animal recebeu uma injeção diária 

de cetamina (10 mg / kg), sendo imediatamente confinado no contexto A da caixa 

experimental. No quinto dia, cada animal foi, então, submetido a uma “overdose” de 

cetamina (80 mg / kg) e testados nos contextos A ou B. A análise dos efeitos de 

cetamina sobre o comportamento motor e a reatividade emocional dos animais e foi 

realizada, segundo o já descrito no experimento 1. Dessa forma, foram estabelecidos 4 

grupos experimentais (n=10 por grupo), como segue: Salina x Contexto A, Salina x 

Contexto B, Cetamina x Contexto A e Cetamina x Contexto B. 

 

3.4.4. Análise das alterações neurofarmacológicas induzidas durante a 

expressão da reposta de preferência condicionada ao lugar. 

Este estudo foi realizado com a utilização da técnica de cromatografia líquida de 

alta eficiência (High Performance Liquida Chromatography – HPLC). O procedimento 

em si consiste num método analítico que tem por objetivo a separação de distintas 

espécies químicas presentes numa amostra. A separação processa-se por meio de um 

mecanismo de interação seletiva entre as moléculas do soluto (amostra) e duas fases, 

uma estacionária e outra móvel (J. M. Miller, 2005). O experimento foi realizado em 
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duas fases distintas: cirurgia estereotáxica, para implante de cânulas guia, teste: 

microdiálise e coleta de amostras. 

 Cirurgia 

Logo após a tomada dos limiares basais, cada animal foi anestesiado com um 

mix de diazepam/cetamina (5 e 75 mg/kg, respectivamente), sendo, posteriormente, 

colocados em um aparelho extereotáxico (David-Kopf, USA). A cabeça foi então fixada 

pelo rochedo temporal e incisivos superiores. Cada animal recebeu unilateralmente o 

implante de 2 cânulas-guia siliconizadas (CMA Microdialysis, Sweden) direcionadas ao 

IL e NAcSh. As coordenadas utilizadas tomaram como base o atlas de Paxinos & 

Watson (2008), como a seguir: IL = - AP: 3,24 mm, LAT: ±0,6 mm, DV = -5,0 mm; 

NAcSh AP: 2,52 mm, LAT: ±1,0 mm, DV: -7,4 mm) (Figura 10). A temperatura 

corporal foi mantida a 37o C com a utilização de uma manta aquecedora (Harvard, 

USA). Ao término da cirurgia cada animal recebeu, por via intramuscular, uma injeção 

de pentabiótico (60.000 UI, 0,2 ml – Forte- Dodge, Brasil), e uma injeção intramuscular 

do analgésico e anti-inflamatório banamine (2,5 mg/kg).  

Cada animal foi testado por quatro vezes, conforme o esquema abaixo. Após a 

cirurgia os animais foram mantidos isolados, da forma descrita no item 3.1. 

 

  Microdiálise in vivo 

 A detecção de DA e 5-HA foi realizada em 15 l da amostra dialisada em uma 

janela temporal de 30 minutos, em animais se movimentando livremente, já que era de 

nosso interesse saber as alterações em ambos os sistemas durante a expressão da 

IL NAcSh IL NAcSh IL NAcSh IL NAcSh IL NAcSh IL NAcSh IL NAcSh IL NAcSh

Controle

Controle

Cetamina

Cetamina

Abstinência

A x A A x B A x A A x BA x BA x AA x BA x AGrupos

Ketamina
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resposta condicionada de preferência ao lugar, sendo, a seguir, analisada on-line pelo 

método de HPLC. Um interruptor ligado a detector amperométrico (Unijet) permitiu a 

detecção quase simultânea de DA e 5-HT. No dia dos experimentos, uma sonda de 

microdiálise (CMA:12, 4 mm, 20000 Daltons) foi posicionada dentro da cânula-guia. A 

seguir, o cérebro foi perfundido com fluido cérebro-espinhal artificial (0,83 mM 

Mg+2,1.0 mM Ca+, 150 mM Na+, 3,0 mM K+, 132,54 mM C1−) através da sonda, a uma 

taxa de 0,5 l/minuto, com a utilização de uma bomba de infusão (Harvard, modelo 22, 

MA, USA). Ao final dos experimentos, os animais foram sacrificados e perfundidos, 

tendo os encéfalos removidos para posterior exame microscópico. Este procedimento 

foi adaptado dos trabalhos de Parsons e Justice (Parsons & Justice, 1993; Perry & 

Fuller, 1992).  

.  
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Figura 11 – Esquema representativo do protocolo de microdiálise in vivo, realizada na caixa de 

dois contextos em uma das áreas de estudo. 

 

  Procedimento experimental  

 Após a chegada, os animais foram habituados ao novo contexto biotério por 3 

dias. Para realizar este experimento, foram utilizados 24 ratos machos (Wistar) pesando 

± 220 g, a partir do biotério da Universidade de São Paulo, “Campus” Ribeirão Preto. 8 

animais foram descartados em função de problemas com a cirurgia, infecção ou erros de 

localização das cânulas. O condicionamento foi realizado exatamente como descrito no 

item 3.4.2. As amostras foram tomadas durante os efeitos sistêmicos da cetamina (após 

a 4ª injeção) ou 24 horas após (abstinência), durante a expressão da preferência 
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condicionada ao lugar. A dose de cetamina utilizada foi aquela mais eficaz em produzir 

a resposta de preferência ao lugar no experimento 2 (10 mg/kg).  

 

 Eutanásia e perfusão 

 Ao final dos experimentos, os animais foram sacrificados, através de uma 

sobredosagem da associação do anestésico dissociativo cetamina com o agonista de 

adrenoreceptores tipo alfa-2 xilazina (30 e 120 mg/kg, respectivamente para 

procedimento de perfusão e 225 e 30 mg/kg respectivamente para o procedimento de 

eutanásia), administrado por via intramuscular. Este procedimento faz parte dos critérios 

estabelecidos no manual de diretrizes do CONCEA (2015) como medida recomendada 

para roedores e pequenos mamíferos. A confirmação de morte se deu por rompimento 

do diafragma. Os indicativos de morte do animal foram a ausência de movimentos 

respiratórios, batimentos cardíacos e perda dos reflexos. 
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Figura 12. Esquema representativo das etapas envolvidas no procedimento de perfusão 

transcardíaca e remoção do encéfalo. Imagem modificada de (Gage, Kipke, & Shain, 2012).        

 

Análise histológica 

Após o final da perfusão, os encéfalos foram mergulhados em uma solução de 

sacarose para crioproteção. Após 24 horas os encéfalos foram congelados por imersão 

em isopentana resfriada a -80ºC (em gelo seco) para a realização dos cortes 

histológicos, em secções de 40μm, em um criostato. Os cortes foram montados em 

lâminas para verificação dos sítios de injeções no microscópio. Foram levados em 

consideração na análise estatística apenas os animais que tiveram o sítio de coleta 

confirmados no IL ou AcbSh. 

 

3.5. Análise estatística 

Os dados foram apresentados Média + Erro Padrão da Média (EPM) e foram 

analisados utilizando o programa computacional software GraphPad Prism 7.02. As 

análises foram seguidas pelo teste “post-hoc” de Tukey, e em todas as comparações, 

p<0,05 foi utilizado como critério para significância estatística.  

Os dados referentes aos experimentos com o teste do Campo Aberto foram 

submetidos à teste de análise de variância (ANOVA). Para as variáveis velocidade, 

distância percorrida, movimento ambulatório, tempo de imobilidade, e tempo de 

permanência na periferia ou cento do Campo Aberto foi utilizada uma análise de 

variância de um fator (one-way) para os dados do tratamento crônico e “two-way” 

ANOVA para os dados referentes a abstinência (drogas x condição). 

Dos dados referentes aos experimentos com o teste de Preferência condicionado 

submeteram-se os à análise de variância (ANOVA). No que se refere à preferência 

condicionada ao lugar de animais testados sob o efeito de doses escalonadas de 
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cetamina (diferença entre o tempo basal e tempo de permanência no compartimento 

menos preferido durante o teste) foi utilizado “one-way” ANOVA e no que se refere à 

frequência de entradas no mesmo compartimento foi utilizado a “two-way” ANOVA.  

Dos dados referentes aos experimentos com o teste de Tolerância condicionada 

ao contexto: estes foram submetidos à análise de variância a “two-way” ANOVA. Para 

as variáveis velocidade, distância percorrida, movimento ambulatório, tempo de 

imobilidade, e tempo de permanência na periferia ou cento do Campo Aberto foi 

utilizada uma análise de variância de dois fatores (tratamento x condição). 

Os dados referentes aos experimentos para avaliar os efeitos da administração 

crônica de cetamina sobre os níveis basais de DA e 5-HT de ratos durante a expressão 

da preferência condicionada ao contexto: foram submetidos à ANOVA de dois fatores 

(tratamento x condição) com medidas repetidas (condição: Cetamina x abstinência). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



57 
 

4.1 Experimento 1: Teste atividade motora e reatividade emocional 

Os dados referentes aos experimentos com o teste do Campo Aberto foram 

analisados com o auxílio de uma análise de variância (ANOVA). Para as variáveis 

velocidade, distância percorrida, movimento ambulatório, tempo de imobilidade, e 

tempo de permanência na periferia ou cento do Campo Aberto foi utilizada uma análise 

de variância de um fator (one-way). Os resultados obtidos mostraram o efeito dos 

tratamentos sobre a velocidade média dos animais ao longo dos 20 minutos de teste 

(F4,35=8,67, P<0,0001) (Figura 13). A ANOVA aplicada às demais variáveis mostra um 

padrão similar de efeito sobre a distância percorrida (F4,35=8,77, P<0,0001) (Figura 14), 

frequência de movimento ambulatório (F4,35=16,51, P<0,0001) (Figura 15) e tempo de 

imobilidade (F4,35=9,53, P<0,0001) (Figura 16). O tempo de permanência na periferia 

do Campo Aberto também foi afetado pelo tratamento (F4,35=43,21, P<0,0001) (Figura 

17), assim como o tempo de permanência na parte centro do aparato (F4,35=6,50, 

P<0,005) (Figura 18). A análise a posteriori mostrou que as diferenças se devem aos 

efeitos dose-dependentes da cetamina na sobre estas variáveis. De fato, a cetamina foi 

eficaz em reduzir a expressão dos comportamentos analisados, à exceção do tempo de 

permanência no centro do Campo Aberto, cujo aumento está inversamente relacionado à 

redução no tempo de permanência na periferia do teste.  

A análise dos dados coletados no teste de abstinência foi conduzida com a 

utilização de uma ANOVA de dois fatores (drogas x condição), para cada variável em 

estudo, para cada período do teste (24, 72 ou 144 horas de abstinência). A análise 

mostra efeitos significativos do tratamento sobre todas as variáveis, quando comparado 

com os grupos nos quais os tratamentos foram mantidos. Os efeitos da cetamina sobre 

as variáveis em estudo se conservam ao longo dos três momentos do teste (24, 72 ou 

144 hs). Por sua vez, os efeitos da abstinência se acentuam na mesma proporção, sendo 
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mais notados após 6 dias de abstinência (Figuras 19 a 24). Para a dose de 20 mg/kg, o 

período de 144 h de abstinência induz um aumento na locomoção (velocidade: F4,60= 

7,71; P<0,0001, distância percorrida: F4,60= 63,69; P<0,005) (Figuras 19 e 20), que se 

relaciona de forma inversa com a redução no tempo de imobilidade (F4,60= 8,99; 

P<0,0001) (Figura 22). No que diz respeito aos efeitos do tratamento sobre as variáveis 

relacionadas à reatividade emocional do animal, o tempo no centro do Campo Aberto 

aumenta de forma dose-dependente ao tempo de tratamento (Figura 24), que se mantém 

particularmente alto no grupo pré-tratado com a dose de 80 mg/kg, mesmo após 144 h 

de abstinência (F4,60= 16,49; P<0,0001). 
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Figura 13. Média ± EPM da velocidade média (em centímetros por segundo) de 

movimentação de ratos submetidos à diferentes dosagens de cetamina. ANOVA de um 

fator seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 

 

 

Figura 14. Média ± EPM dos efeitos de doses escalonadas de cetamina sobre a distância total 

percorrida pelos animais (em centímetros por segundo) no Campo Aberto, ao longo de 20 

minutos de teste. ANOVA one-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 



60 
 

 
 

 

Figura 15. Média ± EPM dos efeitos de doses escalonadas de cetamina sobre o movimento 

ambulatório (frequência de ocorrência) de animais testados no Campo Aberto, ao longo de 20 

minutos de teste. ANOVA one-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 

 

 

Figura 16. Média ± EPM dos efeitos de doses escalonadas de cetamina sobre o tempo de 

imobilidade dos animais (em segundos) testados no Campo Aberto, ao longo de 20 minutos de 

teste. ANOVA one-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 17. Média ± EPM dos efeitos de doses escalonadas de cetamina sobre o tempo de 

permanência na periferia do campo aberto (em segundos) ao longo de 20 minutos de teste. 

ANOVA one-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 

 

 

Figura 18. Média ± EPM dos efeitos de doses escalonadas de cetamina sobre o tempo de 

permanência no centro do campo aberto (em segundos) ao longo de 20 minutos de teste. 

ANOVA one-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 19. Os gráficos apresentam a ação de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM) 

sobre a velocidade de movimentação (cm/s) de ratos testados em duas condições: durante os 

efeitos (coluna a direita), e na abstinência de 24 (1), 72 (2) ou 144 horas (3) de cetamina (coluna 

a esquerda). O teste teve a duração de 20 minutos. ANOVA two-way seguida pelo teste post-hoc 

de Tukey, com P≤ 0,05. 
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 Figura 20. Os gráficos apresentam a ação de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM) 

sobre a distância total (cm) percorrida ao longo de 20 minutos de teste por ratos testados em 

duas condições: durante os efeitos (coluna a direita), e na abstinência de 24 (1), 72 (2) ou 144 

horas (3) de cetamina (coluna a esquerda). O teste teve a duração de 20 minutos. ANOVA two-

way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 21. Os gráficos apresentam a ação de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM) 

sobre o movimento ambulatório (frequência) ao longo de 20 minutos de teste por ratos testados 

em duas condições: durante os efeitos (coluna a direitaa), e na abstinência de 24 (1), 72 (2) ou 

144 horas (3) de cetamina (coluna a esquerda). O teste teve a duração de 20 minutos. ANOVA 

two-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 22. Os gráficos apresentam a ação de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM) 

sobre o tempo de imobilidade dos animais durante os 20 minutos de teste em duas condições: 

durante os efeitos (coluna a direita), e na abstinência de 24 (1), 72 (2) ou 144 horas (3) de 

cetamina (coluna a esquerda). O teste teve a duração de 20 minutos. ANOVA two-way seguida 

pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 23. Os gráficos apresentam o efeito de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM) 

sobre o tempo de permanência (s) na periferia do teste do campo aberto ao longo de 20 minutos 

de teste por ratos testados em duas condições: durante os efeitos (coluna a direita), e na 

abstinência de 24 (1), 72 (2) ou 144 horas (3) de cetamina (coluna a esquerda). O teste teve a 

duração de 20 minutos. ANOVA two-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 24. Os gráficos apresentam o efeito de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM) 

sobre o tempo de permanência (s) no centro do teste do campo aberto ao longo de 20 minutos de 

teste por ratos testados em duas condições: durante os efeitos (coluna a direita), e na abstinência 

de 24 (1), 72 (2) ou 144 horas (3) de cetamina (coluna a esquerda). O teste teve a duração de 20 

minutos. ANOVA two-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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4.2. Experimento 2: Teste de preferência condicionado ao lugar (CPP) 

Os dados referentes aos experimentos com o teste de Preferência condicionado 

ao lugar foram analisados com o auxílio de uma análise de variância (ANOVA). 

A ANOVA revelou que os grupos se diferem de forma significativa com relação 

aos tratamentos na variável preferência (F4,55= 13,38; P<0,005) mas não no número de 

entradas em cada compartimento (P<0.05), que se mantém estável entre os grupos ao 

longo do teste. O teste post-hoc de Tukey mostrou que esta diferença se deve aos efeitos 

mais acentuados das doses de 10 e 20 mg/kg sobre a resposta de preferência 

condicionada, quando comparadas com as doses de 40 e 80 mg/kg (Figura 25). 
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Figura 25. O gráfico acima detalha a preferência condicionada ao lugar de animais testados sob 

o efeito de doses escalonadas de cetamina (Média ± EPM), como revelado pela diferença entre o 

tempo basal e tempo de permanência no compartimento menos preferido durante o teste. Abaixo 

está apresentada a frequência de entradas no mesmo compartimento. ANOVA one-way (acima), 

ou two-way (abaixo), seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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4.3. Experimento 3: Tolerância condicionada ao contexto 

 Para o teste de tolerância condicionada ao contexto, foram analisadas as mesmas 

variáveis utilizadas no experimento 1. Velocidade e distância não foram afetadas pelo 

tratamento, a despeito de ser claramente notado um efeito mais acentuado da cetamina 

sobre a distância total de movimentação em ambos contextos A e B (F3,36= 2,44; 96; 

P=0,08) (Figura 26), assim como o movimento ambulatório (Figura 27, acima). Por 

outro lado, a ANOVA mostrou a presença de diferença significativa entre os grupos 

quando consideradas as variáveis imobilidade (F3,36= 24,12; P<0,005) (Figura 27, 

abaixo), e tempo de permanência na periferia (F3,36= 13,84; P<0,05) e no centro do 

Campo Aberto (F3,36= 44,69; P<0,0001) (Figura 28). A análise post-hoc mostrou que 

estas diferenças se devem a um aumento no tempo de imobilidade e no tempo de 

permanência no centro do teste, em contraste com uma redução no tempo de 

permanência nas laterais da caixa experimental, nos animais que foram expostos ao 

contexto não previamente pareado com a droga. 
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Figura 26. Média ± EPM da velocidade (acima) e distância percorrida (abaixo) por ratos 

testados durante uma overdose de 80 mg/kg de cetamina. CA x CA: animais condicionados no 

contexto A com cetamina (10 m g/kg), e testados no quinto dia com a overdose no mesmo com 

texto. CA x CB: animais condicionados no contexto A com cetamina (10 m g/kg), e testados no 

quinto dia com a overdose no contexto B. ANOVA two-way seguida pelo teste post-hoc de 

Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 27. Média ± EPM da frequência de movimento ambulatório (acima) e tempo de 

imobilidade (abaixo) de ratos testados durante uma overdose de 80 mg/kg de cetamina. CA x 

CA: animais condicionados no contexto A com cetamina (10 m g/kg), e testados no quinto dia 

com a overdose no mesmo com texto. CA x CB: animais condicionados no contexto A com 

cetamina (10 m g/kg), e testados no quinto dia com a overdose no contexto B. ANOVA two-

way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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Figura 28. Média ± EPM da frequência do tempo de permanência na periferia (acima) e centro 

(abaixo) do Campo Aberto, de ratos testados durante uma overdose de 80 mg/kg de cetamina. 

CA x CA: animais condicionados no contexto A com cetamina (10 m g/kg), e testados no quinto 

dia com a overdose no mesmo com texto. CA x CB: animais condicionados no contexto A com 

cetamina (10 m g/kg), e testados no quinto dia com a overdose no contexto B. ANOVA two-

way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, com P≤ 0,05. 
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4.4 Experimento 4: Efeitos da administração de cetamina sob os níveis de 

dopamina e serotonina das áreas IL e NAcSh 

Este experimento foi delineado para avaliar os efeitos da administração crônica 

de cetamina sobre os níveis basais de DA e 5-HT de ratos durante a expressão da 

preferência condicionada ao contexto. Para este caso foi utilizada uma ANOVA de dois 

fatores (tratamento x condição) com medidas repetidas (condição: cetamina x 

abstinência). A análise das amostras para DA ou 5-HT foram feitas individualmente, 

para cada área em estudo (IL ou NAcSh). No que diz respeito a DA no IL, os resultados 

indicam ausência de efeitos dos tratamentos, mas efeito significativo no fator condição 

(F1,7= 8,99; P<0,05). Nesta mesma região, a ANOVA indica diferença significativa no 

fator tratamento para os dados relacionados aos níveis de 5-HT (F1,7= 16,01; P<0,0001) 

apenas (Figura 29). Considerando os dados coletados no NAcSh, a análise estatística 

mostrou efeito similar ao anterior, com efeito significativo no tratamento (F1,7= 29,54; 

P<0,001), mas não na condição ou mesmo interação entre os fatores. No que diz 

respeito a 5-HT, a ANOVA aponta diferença estatisticamente significativa no fator 

condição (F1,7= 10,02; P<0,05), assim como interação significativa entre os fatores 

(F1,7= 5,36; P<0,05). O teste post-hoc de Tukey mostrou que estas diferenças se devem 

a redução de DA e 5-HT no IL durante a abstinência de cetamina. No NAcSh, a DA se 

mantém alterada tanto durante os efeitos, quanto na abstinência. Os níveis basais de 5-

HT também se mostram reduzidos na abstinência (Figura 30). 
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Figura 29. O gráfico apresenta a média (± EPM – pmol/ 5 l) da liberação de dopamina (DA) e 

serotonina (5-HT) no córtex infralímbico de ratos, como determinado pela técnica de 

microdiálise in vivo. As amostras foram coletadas durante os efeitos da cetamina (4º dia de 

condicionamento) ou após 24 horas de abstinência, durante a expressão da resposta de 

preferência condicionada ao lugar.  ANOVA two-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, 

com P≤ 0,05. 
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Figura 30. O gráfico apresenta a média (± EPM – pmol/ 5 l) da liberação de dopamina (DA) e 

serotonina (5-HT) no núcleo accumbens shell de ratos, como determinado pela técnica de 

microdiálise in vivo. As amostras foram coletadas durante os efeitos da cetamina (4º dia de 

condicionamento) ou após 24 horas de abstinência, durante a expressão da resposta de 

preferência condicionada ao lugar.  ANOVA two-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey, 

com P≤ 0,05. 
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Figura 31. A figura ilustra os pontos de localização das cânulas no córtex infralímbico (acima), 

e núcleo accumbens shell (abaixo), segundo coordenadas extraídas do atlas de Paxinos & 

Watson (2008). fmi: forceps minor, PrL: córtex prélímbico, IL: córtex infralímbico, CPu: 

caudado-putâmen, NAcC: núcleo accumbens core, NAcSh: núcleo accumbens shell. 
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DISCUSSÃO   
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A cetamina, anestésico veterinário com excelente aceitação no meio clínico e 

hospitalar, apresenta também, como contrapartida de seus efeitos terapêuticos, potente 

ação psicoestimulante sendo, por esta mesma razão, fonte de abuso para muitos 

indivíduos (Bokor & Anderson, 2014; Jansen, 2000; Liu, Lin, Wu, & Zhou, 2016; Xu & 

Lei, 2014). Embora alguns estudos epidemiológicos tenham evidenciado um aumento 

no número de indivíduos que usam e abusam de cetamina, poucos estudos translacionais 

foram realizados para tentar entender a forma como se desenvolvem seus efeitos 

reforçadores e aversivos. Os efeitos da cetamina sobre o sistema nervoso central são de 

ampla ordem. Como exemplo, a cetamina acentua o metabolismo cerebral, aumentando 

a pressão intracranial (Gardner, Olson, & Lichticer, 1971; Shaprio, Wyte, & Harris, 

1972). Quando utilizada em combinação com outros agentes sedativos ou anestésicos 

seus efeitos se assemelham àqueles observados com opióides (Bourgoin et al., 2003; 

Wang et al., 2014). Em alguns casos, os efeitos da cetamina podem ser neuroprotetores 

e, consequentemente, potencialmente benéficos (Albanese et al., 1997; Bar-Joseph, 

Guilburd, Tamir, & Guilburd, 2009). Apesar de seus efeitos terapêuticos, a cetamina 

apresenta também uma gama de feitos ações adversas que incluem hipersalivação, 

hiperreflexia, clônus transiente, e sintomas vestibulares, incluído náusea e vômito 

(Corssen & Domino, 1966.). No entanto, são suas propriedades psicoativas, justamente 

os efeitos que limitam sua utilidade clínica, que tornam a cetamina atraente para um 

outro grupo de usuários. Aqueles que a utilizam como droga recreativa. Dito de outra 

forma, quais as consequências neurofisiológicas e comportamentais relacionadas aos 

efeitos reforçadores da cetamina quando utilizada a longo-prazo? Em nosso trabalho, 

antes de avançar no entendimento de suas propriedades reforçadoras, procuramos 

estabelecer alguns padrões que pudessem nortear os ensaios subsequentes. Portanto, em 

nosso primeiro experimento procuramos determinar os efeitos da administração crônica 
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de doses baixas à altas de cetamina sobre o comportamento de ratos testados no modelo 

experimental do Campo Aberto. Para esta análise foram coletadas diversas variáveis, 

que se agruparam em duas classes: aquelas relacionadas aos aspectos motoras do animal 

(velocidade, distância percorrida, movimento ambulatório e tempo de imobilidade), e 

aquelas relacionadas à dimensão emocional especificamente (tempo de permanência na 

periferia e centro). Os resultados mostram que os efeitos depressores da cetamina sobre 

os aspectos locomotores dos animais se apresentam de forma dose-dependente, com a 

dose de 80 mg/kg reduzindo acentuadamente todas essas variáveis. Estes dados estão 

em franca concordância com achados anteriores. Na verdade, de forma similar a outras 

drogas psicoativas, a cetamina pode sensibilizar a função locomotora (Trujillo, Zamora, 

& Warmoth, 2008; Wiley, Evans, Grainger, & Nicholson, 2008), ser autoadministrada 

por reforçamento operante (Marquis, Webb, & Moreton, 1989), e induzir preferência 

condicionada ao lugar (Suzuki et al., 2000). Portanto, apesar de seus efeitos dose 

dependentes no que diz respeito a sedação a cetamina, de forma similar a outras drogas, 

age também como potente estímulo reforçador. Os efeitos sedativos puderam ser 

claramente observados em nossos experimentos observando a influência da droga na 

velocidade, distância percorrida e movimento ambulatório. Curiosamente, o tempo de 

imobilidade foi menor com a utilização de doses mais altas. O tempo no centro do 

Campo Aberto aumento na relação direta com as doses, sendo maior com a dose mais 

alta. Estas duas incongruências não encontram respaldo científico visto que, de nosso 

conhecimento, não existem referências anteriores na literatura. Entretanto, há que se 

considerar que os animais foram submetidos a duas semanas de administração crônica. 

Portanto, os efeitos observados, sobretudo aqueles relacionados as doses altas 40 e 80 

mg/kg, podem estar sujeitos à tolerância. De fato, a observação direta dos animais 

mostra que a dose de 80 mg/kg apresenta efeito reduzido sobre a motricidade. Os dados 
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relacionados ao tempo de permanência no centro do Campo Aberto, portanto, parecem 

sugerir um possível efeito ansiolítico relacionado à administração crônica de cetamina. 

Este resultado se adequa as novas evidências que apontam para os potentes efeitos 

terapêuticos da cetamina sobre o humor e a emoção. Como exemplo, vários estudos 

sugerem os efeitos benéficos da cetamina no tratamento da depressão e ideação suicida 

(Coyle & Laws, 2015; Fond et al., 2014; Lee, Della Selva, Liu, & Himelhoch, 2015; 

Romeo, Choucha, Fossati, & Rotge, 2015; Winters, Hance, Cadd, & Lakin, 1986). 

Neste contexto, sabe-se que infusões repetidas alcançam resultados superiores 

comparado com a administração única (Cusin et al., 2017; Diamond et al., 2014; 

Murrough et al., 2013; Rasmussen et al., 2013; Shiroma et al., 2014). A ausência de 

efeitos de doses menores pode estar relacionada à atividade metabólica mais intensa do 

rato, quando comparado com o do ser humano. 

Na segunda parte de nosso estudo, utilizamos grupos independentes de animais 

para acessar os efeitos da abstinência de cetamina sobre as mesmas variáveis analisadas 

anteriormente, após a interrupção da administração crônica. A abstinência de cetamina 

foi avaliada em três condições: 24, 72, ou 144 horas (6 dias) após a última injeção. Um 

grupo experimental recebeu a administração de cetamina durante o mesmo tempo, para 

efeitos comparativos. Foram, portanto, submetidos a 14 + 6 dias de uma injeção diária. 

Os efeitos obtidos neste último grupo se assemelharam aqueles que foram tratados por 

14 dias, no experimento anterior. A abstinência de cetamina produziu poucas alterações 

nas medidas relacionadas à locomoção que, quando ocorreram, se relacionaram ao 

aumento proporcionado pela dose de 20 mg/kg na velocidade de movimentação dos 

animais 6 dias após a última injeção. As medidas que refletem a reatividade emocional 

dos animais também não foram afetadas. Estes dados sugerem que os efeitos da 
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cetamina se prolongam pelo menos até 6 dias depois da última injeção em animais 

testados no modelo experimental do Campo Aberto. 

Dando sequência à investigação dos efeitos da cetamina sobre o comportamento, 

analisamos, então, a capacidade da substância de induzir preferência ou tolerância 

condicionada ao contexto. Como dito anteriormente, a influência do contexto no qual 

uma droga é ingerida e sua capacidade de se somar aos seus efeitos farmacológicos são 

conhecidos (Siegel, 1975ª, Siegel et al., 1982a). Desde então, sabe-se que o ambiente 

tem papel importante na modulação da resposta individual às drogas de abuso em geral, 

particularmente levando em consideração que pistas contextuais associadas à droga 

podem induzir sua busca e consumo, seja por eliciar a fissura no indivíduo ou por nele 

induzir sintomas de abstinência, mesmo após interrupção prolongada no consumo 

(Childress et al., 1986, Childress et al., 1984). As alterações farmacológicas implicadas 

neste processo são muito pouco conhecidas. Sabe-se, entretanto, que assim como a 

quase totalidade das drogas de abuso (Di Chiara, 1987), a cetamina apresenta a 

característica de acentuar os níveis de DA no NAc (Hancock & Stamford, 1999). 

Nossos resultados mostram que há condicionamento ao contexto de forma inversa à 

quantidade de droga utilizada com a dose de 10 mg /kg apresentando o maior efeito, 

como já descrito na literatura (Suzuki et al., 2000). O achado mais importante, 

entretanto, é o aparecimento de tolerância condicionada ao contexto aos efeitos da 

cetamina. Este resultado mostra que, de forma similar ao álcool etílico (Birak, Higgs, & 

Terry, 2011), às drogas opióides (Siegel, 1975ª, Siegel et al., 1982a), e 

psicoestimulantes (Childs & de Wit, 2013), a cetamina apresenta, também, a 

propriedade de induzir tolerância a um contexto ao qual foi previa e cronicamente 

administrada. Esta tolerância se reflete como aumento no tempo de imobilidade no 

contexto não pareado com a droga. As alterações neurofarmacológicas envolvidas tanto 
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na expressão de preferência quanto de tolerância condicionada não são conhecidas, mas 

sabe-se que a cetamina tem como foco principal a neurotransmissão mediada por 

receptores NMDA de glutamato, para o qual funciona como um antagonista não 

competitivo. Além disso, a cetamina atua influenciando outros sistemas de 

neurotransmissores. Neste trabalho, nosso foco foi direcionado à DA e a 5-HT por 

diversas razões. Os efeitos colaterais da cetamina apresentam grande similaridade com 

aqueles obtidos com psicoestimulantes. De fato, muitos dos efeitos comportamentais e 

neuroquímicos da cetamina são análogos aos da anfetamina como o aumento na 

atividade locomotora e estereotipia, efeitos estes que podem ser revertidos por 

antagonistas dopaminérgicos (Yamamoto et al., 1997). Assim como as anfetaminas, a 

cetamina também induz sintomas de psicose (Curran & Morgan, 2000), além de 

acentuar os níveis de DA em áreas límbicas (Vollenweider et al., 2000). A cetamina 

também apresenta, como dito anteriormente, potente ação terapêutica na depressão 

maior e alguns transtornos de ansiedade. Segundo Fuchikami (Fuchikami et al., 2015), 

estes efeitos são possivelmente modulados no IL. De interesse para o nosso estudo são 

as ligações entre o IL e o NAcSh já que esta conexão está vinculada ao controle do 

comportamento motivado por pistas contextuais (Rocha & Kalivas, 2010). Portanto, em 

nosso último experimento nós avaliamos os efeitos da administração de cetamina num 

esquema de condicionamento no qual a cromatografia de alta pressão associada à 

microdiálise in vivo foi utilizada para analisar os níveis de DA e 5-HT durante a 

expressão da resposta de preferência condicionada ao contexto. Os dados mostram que 

no IL ambos os grupos controle e experimental apresentam flutuações análogas nos 

níveis de DA, que se diferenciam igualmente durante a abstinência. Portanto, a 

interrupção do tratamento crônico com cetamina possivelmente leva a uma hipofunção 

dopaminérgica no IL.  
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Alguns estudos têm demonstrado que a cetamina estimula de forma particular 

certos neurônios, para liberar DA (Farber, Kim, Dikranian, Jiang, & Heinkel, 2002). 

Isto ocorre de forma indireta, já que a cetamina bloqueia receptores NMDA ligados a 

neurônios GABAérgicos, o que reduz a liberação de GABA com consequente 

desinibição de neurônios dopaminérgicos, o que leva à produção excessiva de DA 

(Irifune, Shimizu, & Nomoto, 1991). Dado que os experimentos de preferência por 

lugar foram realizados com apenas quatro dias e condicionamento, é possível que a 

tolerância farmacológica aos efeitos da cetamina sejam rápidos, o que poderia explicar a 

queda abrupta nos níveis desse neurotransmissor observado durante o teste de 

condicionamento, e consequentemente a tendência do animal a permanecer no contexto 

onde foi previamente reforçado, o que caracterizaria um modelo de busca e o consumo 

da droga. Os resultados obtidos com a 5-HT parecem convergir para o mesmo lado. 

Como exemplo, foi sugerida uma possível sobreposição interação entre axônios DA e 5-

HT no NAc, estando os axônios de neurônios 5-HT mais restritos a porção caudal desta 

região, o NAcSh. Esta sobreposição indica que fibras DA e 5-HT podem interagir de tal 

forma que a 5-HT pode potencializar a liberação de DA, possivelmente através de 

mecanismos pré-sinápticos (Benloucif & Galloway, 1991; Deurwaerdère, Stinus, & 

Spampinato, 1998; Parsons & Justice, 1993). Portanto, os efeitos da cetamina sobre 

mecanismos 5-HT poderiam não se diferir tão dramaticamente sobre os mecanismos de 

controle motivacional controlados por DA e relacionados as vias de ligação do IL e 

NAcSh, daqueles relacionados aos efeitos de outras drogas de abuso. O efeito final seria 

a expressão da preferência condicionada, como perda do controle motivacional, e o 

aparecimento da tolerância condicionada ao contexto, como aberração fisiológica 

induzida pela exposição continuada aos efeitos da cetamina. 
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Concluímos que os efeitos depressores da cetamina sobre os aspectos 

locomotores dos animais se apresentam de forma dose-dependente. Ao mesmo que o 

tempo de permanência no centro do campo aberto, parece sugerir um possível efeito 

ansiolítico relacionado à administração crônica de cetamina. 

O condicionamento ao contexto ocorre de forma inversa à quantidade da droga 

utilizada, sendo a dose de 10 mg/kg a que apresenta maior efeito, como já descrito na 

literatura. Apesar de seus efeitos dose-dependentes, no que diz respeito à sedação, a 

cetamina, de forma similar a outras drogas, age também como potente estímulo 

reforçador. 

O achado mais importante foi o aparecimento de tolerância condicionada ao 

contexto aos efeitos da cetamina. E esta se reflete como aumento no tempo de 

imobilidade com contexto não pareado com a droga. 

Os efeitos comportamentais e neuroquímicos são análogos aos da anfetamina, e 

que como foram realizados poucos dias de condicionamento é possível inferir que a 

tolerância farmacológica aos efeitos da cetamina sejam rápidos.  

Sobre as ligações entre o IL e o NAcSh, conexão que está vinculada ao controle 

do comportamento motivado por pistas contextuais, inferimos que está é uma situação 

de interrupção do tratamento crônico com cetamina possivelmente sofre uma 

hipofunção dopaminérgica no IL. 

Dessa forma, a cetamina partilha algumas características comuns com outras 

drogas de abuso, como a instalação de tolerância condicionada ao contexto e alterações 

neuroquímicas associadas, como a depressão acentuada nos níveis de DA e 5-HT no 

NAcSh durante a exposição a um contexto previamente pareado com os efeitos da 

droga. 
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